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) هل هذه الرؤيا بصرية أو علمية ؟ إذا جعلتها بصرية (( ألم تر أن اهللا يسبح ) :ألن ذلك أكمل وأعم وقوله 

صارت هذه الرؤيا خاصة مبا يفعل ال مبا يقال وال مبا يعلم بالعقل وإذا جعلتها علمية مشلت ما يعلم بالقول 

مل تعلم سواء كان علمك عن طريق املشاهدة وبالبصر وبالذهن وحينئذ أيهما أوىل ؟ أن تكون علمية يعين أ

ايش بالبصر أو عن طريق السمع باألذن أو عن طريق االستنتاج بالعقل والتفكري وعليه نقول املراد بالرؤيا هنا 

العلم أمل تعلم سواء كان هذا العلم عن الرؤيا بالعني أو السمع باألذن أو االستنتاج بالعقل واحلس وهذه الثالثة 

) إذن أمل (( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال )علم كما أخرب اهللا عز وجل هي طرق ال

تعلم علما ناجتا عن هذه األمور الثالثة أو عن واحد منها أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض ومن 

لعقالء من غري العقالء وهذا ا يفأتى مبن اليت للعاقل ألن التسبيح أظهر ))  يسبح له من(( التسبيح صالة نعم 

التسبيح يشمل التسبيح بالقول وباحلال نعم بالقول تقول سبحان اهللا وباحلال أنك إذا تأملت خلقه وما جبل 

طيب إذا قلنا باحلال بايش ؟ عليه علمت بذلك أن اهللا تعاىل منزه عن العذاب وعن النقائص يسمى هذا تسبيح 

يعين ال يقول سبحان اهللا ألنه يصف اهللا  سامي... الكافر ال يسبح اهللا مبقالهالتسبيح باملقال فمن املعلوم أن 

عن احلق مع وضوحه وما  هوانصرافسبح هللا حباله فإن حاله وما جبل عليه مبالعيب وجيعل مع اهللا شريك لكنه 

  يدل على تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل وعلى حكمتهمما أشبه ذلك كل ذلك 

ال ال ؟ يشمل املالئكة وتسبيح املالئكة مل ايشمل املالئكة و  )) سماوات واألرضمن في ال(( طيب وقوله 

مسعنا من نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن  نعلمه حنن عن طريق الرؤيا ولكن عن طريق الوحي الذي يقوم بالسمع 

ئر بين السماء واألرض والطير جمع طا" املالئكة تسبح اهللا ومسعنا قول اهللا عز وجل أن املالئكة تسبح اهللا قال 
الطري معطوفة على من يعين تسبح له الطري وصافات حال من الطري يعين  " صافات حال باسطات أجنحتهن

هذا التسبيح حايل وال مقايل؟ حنن نعلمه  تعاىل يف حال صف أجنحتها أي بسطهاهي أيضا تسبح اهللا سبحانه و 

ة مد أجنحتها وبسطها تسبح اهللا ألن الطري هلا نطق قال اهللا أن يف حالرمبا حاليا ولكن رمبا يكون أيضا مقاليا 

فكل شيء ينطق حىت احلصاة ينطق وقد مسع تسبيح احلصى بني يدي الرسول ))  علمنا منطق الطير(( تعاىل 

(( تسبح له السماوات السبع واألرض ومن  :صلى اهللا عليه وسلم كل شيء يسبح بل قال اهللا يف آية أخرى
(( يسبح له من في  :) وهنا قاليء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم )فيهن وإن من ش

(( ) ومل يذكر السماوات ومل يعلل يف قوله وإن من شيء ألن هناك قال السماوات واألرض والطير صافات )
  شامالليس علمنا ذا التسبيح وهو  ...له ))  ألم تر أن اهللا يسبح(( وهنا قال ))  ولكن ال تفقهون تسبيحهم

كما يف اآلية الثانية طيب الطري صافات أما تسبيح الطري فيكون بلسان املقال فهذا ال نعلمه وأما بلسان احلال 
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فنعلمه فإن صفوفها يف اهلواء بني السماء واألرض وعدم سقوطها وعدم اجتاهها ميني ومشال وهي مع صفوفها ال 

 حتجبقدرة اهللا عز وجل الرياح اليت تقلقل اجلبال والسيارات ال  عما تريد فهذا مما يدل على كمال الرياح حتجبها

عن اجتاهه وجتده معاكس للرياح ويشاهد وال يبايل وهذا من متام قدرة اهللا عز وجل هذا الطري الضعيف الطائر 

القدرة أيضا  الصغري اللي ميكن الريح حتمله إذا كان متجها ما ترده الرياح هذا من متام قدرة اهللا عز وجل ومن متام

أنك جتده يف أيام الشتاء الباردة القارسة جتده يطري بني السماء واألرض ذه السرعة وفوق أيضا وال يتأثر ذا 

كل قد " ) (( كل قد علم صالته وتسبيحه ):الربد كل ذلك دليل على كمال قدرة اهللا مث أعظم من هذا قال 
كل قد علم فعل ماضي فيها ضمري مسترت يعود على  " )) علونواهللا عليم بما يف(( علم اهللا صالته وتسبيحه 

(( َأَلْم تـََر َأن اللَه ُيَسبُح َلُه َمْن ِفي السَمَواِت اهللا من ؟ كالم املؤلف يعود على كالم املؤلف يعود على 
ُر َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصالَتُه َوَتْسِبيَحهُ  هذا ما ذهب إليه املؤلف والقول الثاين ]41)[النور:)  َواَألْرِض َوالطيـْ

أن فاعل علم يعود على من وما عطف عليه فاعل علم يعود على من وما عطف عليه يعين يسبح له من يف 

السماوات واألرض والطري صافات كل من هؤالء املسبحني قد علم صالته وتسبيحه يعين أن اهللا تعاىل أهلم هذه 

واهللا ((  عز وجل وكيف تصلي له نعم وأما علم اهللا بذلك فمفهوم من قوله األشياء حىت عرفت كيف تسبح اهللا
وهلذا الصحيح أن واال ال ؟ تسبيح ظاهر على رأي املؤلف وعلى رأي املؤلف يكون يف اآلية ))  عليم بما يفعلون

بالنسبة  قوله كل قد علم أي كل من هؤالء املسبحني قد علم هو نفسه صالته وتسبيحه بأي شيء علم ؟ أما

للبشر وكذلك اجلن فقد علموا عن طريق الرسل فقد أرسلهم اهللا ليعلموا الناس كيف يصلون وكيف يسبحون اهللا 

عز وجل وأما البهائم واحليوانات األخرى فإا علمت صالا وتسبيحها مبا أهلمها اهللا عز وجل ولكل منها صالة 

(( من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى  ى فرعون وتسبيح خاص قال اهللا تعاىل على لسان موسى ردا عل
) فهذه اإلجابة كما تشمل اهلداية يف األمور اليت حتفظ أجسادها كذلك تشمل كل شيء خلقه ثم هدى )

أن الفاعل يف علم يعود على  ...اهلداية يف األمور اليت أهلمها اهللا سبحانه وتعاىل من التسبيح والصالة طيب إذن 

  من ؟ 

  ...الطالب:

  املسبح الشيخ:

  ...الطالب:

  وأما علم اهللا مبا فعله الشيخ:

  ...الطالب:
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  كيف ؟...) قال فيه تغليب العاقل(( واهللا عليم بما يفعلون ) :هذا مفهوم من قوله ال  الشيخ:

  ...: الطالب

آلية غلب فيها ألن يفعل هنا الواو للعاقل ومعلوم أن من يف السماوات يشمل العاقل وغري العاقل لكن ا الشيخ:

العاقل ال باألول وال بالثاين يسبح له من هذه واحدة وكذلك يفعلون للعاقل ففيها تغليب العاقل والسبب يف ذلك 

منها لغري العاقل ولذلك غلب وإال فغري العقالء يف األرض أكثر من أوىل واهللا أعلم أن التسبيح والصالة للعاقل 

  احلشرات ...العقالء 

  ...: الطالب

  وثالثني دبر الصالة . هللا وما أشبه ذلك تسبح اهللا ثالثاإذا دلت اآلية على هذا املقال مثل ما قال سبح ا يخ:الش

  .....: الطالب

الصالة من أهم األعمال : مع أنه أحيانا يذكر بعد العموم وأحيانا ال يذكر بعد العموم مما يدل على أن  الشيخ

ولكن صالا ال ندري أكصالتنا ))  كل قد علم صالته وتسبيحه(( حىت احليوانات تصلي سبحان اهللا العظيم 

ولكنه خاص ا قد علمها اهللا سبحانه وتعاىل كيف تصلي وكيف تسبح  اأم ختتلف املهم أن هلا صالة وهلا تسبيح

   وعلمت صالا وتسبيحها 

"  اتالمطر والرزق والنبات ئن خزا" ) (( وهللا ملك السماوات واألرض وإلى اهللا المصير ) : مث قال اهللا تعاىل

وهللا ملك السماوات واألرض أوال قوله هللا هي خرب مقدم وملك مبتدأ مؤخر وقد علم من القاعدة أن  ...غريب 

 القاعدة عند أهل العلم انه اذا قدم شيء حقه أن يؤخر دل ذلك على احلصر تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

ال  )) إياك نستعين (( معناه أي ال نعبد إال إياك )) إياك نعبد(( يف املقدم يف هذا املقدم يعين حصر املؤخر 

نستعني إال إياك فإذا قدم ما حقه التأخري كان ذلك دليل على حصر الشيء فيه هللا ملك السماوات واألرض بناء 

ن احلصر هللا م واال معه غريه هللا وحده أن ملك السماوات واألرض هللا وحده وايش حصر ؟ على هذه القاعدة

ملك السماوات وقوله ملك السماوات واألرض هذا شامل مللك األعيان والتصريف فملك السماوات أعياما هللا 

فاهللا له ملك السماوات  وجه له اطالقا هللا وختصيص ذلك بالنبات واملطر هذا ال ملن ؟ والتصريف والتسيري أيضا 

ويدل على ذلك ما فيها من االنتظام وعدم االضطراب وعدم  هوالتصريف هللا وحد عياناألواألرض خلقا وتدبريا 

(( َما اتَخَذ اللُه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا  : التناقض وهلذا استدل اهللا سبحانه على وحدانيته بقوله
ولعال (( له مملكته وحده والنتيجة  صحيح ما دام إله الزم يكون]91)[املؤمنون:َلَذَهَب ُكل ِإَلٍه ِبَما َخَلَق  )

فإذا عال بعضهم على بعض فلمن تكون الغلبة ؟ للعايل بال شك وحنن نرى بعني اليقني  )) بعضهم على بعض
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وال  ...أنه مل يتميز اخللق بعضه على بعض وأن العامل العلوي والسفلي كله كتلة واحدة مسخر بعضه لبعض

دليلني على وحدانية اهللا عز وجل مث ال ميكن أيضا تعدد اآلهلة البد أحدمها يتناقض فلهذا كان العقل واملشاهدة 

اآلخر صارا غري  إن متانعا وعجز كل واحد منهما عنيغلب ألما إن متانعا هذا دليل عقلي جدا معروف 

لرب ال يكون عاجز وإن غلب أحدمها على اآلخر صار وحده ااخلالق  عاجزمستحقني لإللوهية ما دام كل واحد 

واإلله فإذن البد أن يكون إهلا واحدا ألنه إما أن يغلب فتكون هي له وإما أن يعجز والثاين يعجز أيضا فال 

يصلح كل منهما أن يكون ربا ألن الرب البد أن يكون غالبا وهذا من أبني األدلة وأوضحها طيب هللا ملك 

(( ويقول  )) لى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهمإال ع(( السماوات واألرض إذا قال قائل أليس اهللا تعاىل يقول 
  فأثبت لإلنسان ملكا . )) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم

  : طيب ما هو وجه الشبه يا حممد بني هؤالء الكفار بني أعماهلم وهذا السراب ؟ الشيخ

  ...: الطالب

))الضمري يف عنده يعود على أي شيء يا  عنده ووجد اهللا(( : فيكون أحوج ما كان إليه طيب قوله  الشيخ

  امساعيل ؟

  ...: الطالب

: على رأي املؤلف على العمل فيكون هنا عائد على املشبه دون املشبه به وحيتمل أنه عائد على املشبه  الشيخ 

  به يعين وجد اهللا عنده أي عند هذا السراب حينما مات من العطش فوفاه اهللا حسابه أي نعم

  ...: الطالب

  : نعم طيب يا امحد البحر اللجي ايش معناه ؟ العميق من فوقه موج كيف كانت فوقية املوج ؟  الشيخ

  ...: الطالب

  ما هذه الظلمات ؟ ...: نعم صحيح ظلمات بعضها فوق بعض وايش هي  الشيخ

  ...: الطالب

إن كان يف الليل زادت : ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة املوج األول وظلمة الثاين والسحاب نعم و  الشيخ

  )) لم يكد يراهاالظلمات طيب قوله (( 

  ...: الطالب

:هو نفي القرب لكن نفي للحقيقة يعين نفي قرب الرؤيا نفي للرؤيا ما قاله بعض النحويني من أن كاد  الشيخ 

  نفيها إثبات وإثباا نفي هل هو صحيح واال ال ؟ 
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  ...: الطالب

  لك وحجتهم اليت قرروا به هذا الشيء :نعم لكن بالالزم يكون ذ الشيخ
  ...: الطالب
  )) طيب هل يف اآلية دليل على ما قالوا ؟  فذبحوها وما كادوا يفعلون(( :  الشيخ

  ...: الطالب

  : هم يقولون فذحبوها وما كادوا يفعلون لكن فعلوا الشيخ

  ...: الطالب

  ألن نرى أن الفعل وما كادوا يفعلون لكن ما قاربوا أن يفعلوه لكنهم فعلوا :  الشيخ 

  ...: الطالب

  : ما يصلح هذا اجلواب نعم . الشيخ

  ...: الطالب

  : طيب أي نعم استدالهلم باالية كيف نرد عليهم هذا السؤال . الشيخ

  ...: أم ذحبوها بعد ما قاربوا أال يفعلوا  الطالب

ون أليس قد فعلوا ؟ بلى ولكن فعلهم ليس معلوما مما فعلوه من قبل الفعل ما هو معلوم فذحبوها : هم يقول الشيخ

ما فهمنا أم ذحبوها ففهمنا أم ما ذحبوها وما قاربوا أن يذحبوها مفهوم ( فذبحوها )) يعين لوال قوله تعاىل (

ا معناه ما قاربت أن تفعله وإذا مل تقارب هذا وال ال فإذن اآلية ليس فيه دليل وأنت إذا قلت ما كدت أفعل كذ

أن تفعله فلست بفاعل له  لكن إن وجد قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي اليت تدل على الفعل لو قلت 

وصلت إىل البلد وما كدت أن أصل دل على وصولك لكن ال يدل على حصول الشيء لكن كونك وصلت إىل 

د أصل هل يكون واصال ؟ ال يكون واصال وال مقاربا للوصول مامل يوجد البلد لو قلت سرت إىل البلد ومل أك

دليل إذن إذا أخرج يده يف هذه الظلمات مل يكد يراها ايش معىن مل يكد يراها ؟ مل يقارب ان يراها وإذا مل 

  يقارب أن يراها فإنه مل يراها 

) يعين الذي مل جيعل اهللا له نورا مل يكن له نور )(( ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور مث قال اهللا تعاىل:  

فما له من نور أي من مل يهده اهللا مل يهتد جعل املؤلف هنا النور نورا معنويا أي من مل يهد اهللا قلبه للعلم 

 واإلميان فال أحد ينور قلبه فما له من نور مثل هذه اآليات اليت يذكرها اهللا تعاىل من يهد اهللا فال مضل له ومن

يضلل فال هادي له وما أشبه ذلك هل الغرض منها تقرير مذهب اجلربية كما استدلوا ا أو الغرض شيء آخر ؟ 
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اجلواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب اجلربية ألن اجلربية مذهبهم باطل يبطله الشرع والعقل والفطرة 

يلجأ إىل اهللا عز وجل يف طلب اهلداية  لكن الغرض من ذلك أال يعتمد اإلنسان على نفسه وأن يكون دائما

وطلب النور وطلب التوفيق وغري ذلك وإال فمن املعلوم أن اهللا ال يقرر أمرا باطال يبطله العقل واحلس وعلى كل 

حال يقول اهللا عز وجل إذا مل جيعل اهللا لإلنسان نورا يهتدي به فما له من نور وأتى باجلملة االمسية الدالة على 

بوت واالستمرار فما له من نور وأكد انتفاء النور عنه مبن الزائدة بقوله من نور ألن من زائدة ونور أي شيء الث

  مبتدأ مؤخر أي فليس له نور 

إذن نعلم من هذا أن اهللا سبحانه هو ا لذي يتصرف يف ملكه كما يشاء وأن من أعطاه اهللا النور فهو على نور 

من نور ومن أين يأتيه النور وقد حجب اهللا النور عنه ولكن اعلم أيضا أن من ربه ومن مل يعطه اهللا نورا فما له 

حجب اهللا النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعاىل فإنه ذو الفضل العظيم والعطاء أحب إليه من املنع 

(( هللا تعاىل واهلداية أحب إليه من اإلضالل ولكن ألن املرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور واتل قول ا
فاعلم أنما ((  عنه)) يعين عن احلق واعرضوا  فإن تولوا)) واتل قول اهللا تعاىل ((  فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم

)) يتبني لك أن إضالل اهللا للعبد وحجب النور عنه بسبب نفسه هو الذي  يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم

د فعلى كل حال اآلية هذه تدل على أنه ينبغي بل جيب على املرء أن والعياذ باهللا مل يهد يعين هو الذي مل يهت

يلجأ إىل اهللا دائما بأن يسأله أن ينور قلبه ألن من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور هذا منطوق اآلية مفهوم 

رين أحدمها منطوق اآلية من جعل اهللا له نورا فال أحد حيجب عنه نور اهللا عز وجل إذن اآلية الكرمية تدل على أم

  والثاين مفهوم املنطوق من حجب اهللا النور عنه

  ...: الطالب

قيدناها به فما له من نور وقلنا أتى باجلملة االمسية تدل على الثبوت  حننمن نفس االية ...:ال  الشيخ

فهومها من جعل اهللا واالستمرار وأكد انتفاء النور عنه مبن زائدة ألن من الزائدة تفيد العموم هذا منطوق اآلية م

  له نورا فال أحد حيجبه عنه من نوره تبارك وتعاىل  

) أمل تر اهلمزة لالستفهام الداخل على النفي (( ألم تر أن اهللا يسبح له من في السماوات واألرض )مث قال: 

رك أمل تر )) يعين قد شرحنا لك صد ألم نشرح لك صدركوإذا دخل االستفهام على النفي أفاد التقرير مثل (( 

يعين قد رأيت فاهلمزة باالستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر فهمت يا سامي أقول إذا 

دخلت مهزة االستفهام على النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر ال نفيه مثال قال اهللا للنيب صلى اهللا عليه 

  ). (( ألم نشرح لك صدرك )وسلم: 
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ألم ((  النيب صلى اهللا عليه وسلم نشرح ؟ يعين قد شرحنا لك صدرك يقرر اهللا تعاىل أنه شرح صدر ايش معىن أمل
يعين قد  )) ألم تر أن اهللا يسبح له((  تايش معناه ؟ قد علم )) تعلم أن اهللا يعلم ما في السماوات واألرض

يتأتى خطابه ؟ الظاهر العموم أمل تر رأيت وقوله أمل تر هل هو خطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم أم لكل من 

  ألن ذلك أكمل وأعم أيها املخاطب ال أيها النيب 

) هل هذه الرؤيا بصرية أو علمية ؟ إذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤيا خاصة (( ألم تر أن اهللا يسبح )وقوله: 

القول وبالبصر وبالذهن وحينئذ أيهما مبا يفعل ال مبا يقال وال مبا يعلم بالعقل وإذا جعلتها علمية مشلت ما يعلم ب

أوىل ؟ أن تكون علمية يعين أمل تعلم سواء كان علمك عن طريق املشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع باألذن أو 

عن طريق االستنتاج بالعقل والتفكري وعليه نقول املراد بالرؤيا هنا ايش العلم أمل تعلم سواء كان هذا العلم عن 

(( السمع باألذن أو االستنتاج بالعقل واحلس وهذه الثالثة هي طرق العلم كما أخرب اهللا عز وجل  الرؤيا بالعني أو
) إذن أمل تعلم علما ناجتا عن هذه األمور الثالثة أو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال )

)) أتى مبن  يسبح له منة نعم (( عن واحد منها أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض ومن التسبيح صال

اليت للعاقل ألن التسبيح أظهر يف العقالء من غري العقالء وهذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وباحلال نعم 

بالقول تقول سبحان اهللا وباحلال أنك إذا تأملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك أن اهللا تعاىل منزه عن 

بيح بايش ؟ باحلال طيب إذا قلنا التسبيح باملقال فمن املعلوم أن الكافر ال العذاب وعن النقائص يسمى هذا تس

سامي يعين ال يقول سبحان اهللا ألنه يصف اهللا بالعيب وجيعل مع اهللا شريك لكنه مسبح هللا ...يسبح اهللا مبقاله 

على تنزيه اهللا  عن احلق مع وضوحه وما أشبه ذلك كل ذلك مما يدل هحباله فإن حاله وما جبل عليه وانصراف

  سبحانه وتعاىل وعلى حكمته

)) يشمل املالئكة واال ال ؟ يشمل املالئكة وتسبيح املالئكة مل  من في السماوات واألرض(( طيب وقوله 

نعلمه حنن عن طريق الرؤيا ولكن عن طريق الوحي الذي يقوم بالسمع  مسعنا من نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن 

والطير جمع طائر بين السماء واألرض عنا قول اهللا عز وجل أن املالئكة تسبح اهللا قال " املالئكة تسبح اهللا ومس
" الطري معطوفة على من يعين تسبح له الطري وصافات حال من الطري يعين  صافات حال باسطات أجنحتهن

ايل؟ حنن نعلمه هي أيضا تسبح اهللا سبحانه وتعاىل يف حال صف أجنحتها أي بسطها هذا التسبيح حايل وال مق

حاليا ولكن رمبا يكون أيضا مقاليا رمبا أن يف حالة مد أجنحتها وبسطها تسبح اهللا ألن الطري هلا نطق قال اهللا 

)) فكل شيء ينطق حىت احلصاة ينطق وقد مسع تسبيح احلصى بني يدي الرسول  علمنا منطق الطير(( تعاىل 

(( تسبح له السماوات السبع واألرض ومن  آية أخرى: صلى اهللا عليه وسلم كل شيء يسبح بل قال اهللا يف
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(( يسبح له من في ) وهنا قال: فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم )
(( ) ومل يذكر السماوات ومل يعلل يف قوله وإن من شيء ألن هناك قال السماوات واألرض والطير صافات )

علمنا ذا التسبيح وهو ليس شامال   ...)) له  ألم تر أن اهللا يسبحا قال (( )) وهن ولكن ال تفقهون تسبيحهم

كما يف اآلية الثانية طيب الطري صافات أما تسبيح الطري فيكون بلسان املقال فهذا ال نعلمه وأما بلسان احلال 

وهي مع صفوفها ال  فنعلمه فإن صفوفها يف اهلواء بني السماء واألرض وعدم سقوطها وعدم اجتاهها ميني ومشال

حتجبها الرياح عما تريد فهذا مما يدل على كمال قدرة اهللا عز وجل الرياح اليت تقلقل اجلبال والسيارات ال حتجب 

الطائر عن اجتاهه وجتده معاكس للرياح ويشاهد وال يبايل وهذا من متام قدرة اهللا عز وجل هذا الطري الضعيف 

كان متجها ما ترده الرياح هذا من متام قدرة اهللا عز وجل ومن متام القدرة أيضا الصغري اللي ميكن الريح حتمله إذا  

أنك جتده يف أيام الشتاء الباردة القارسة جتده يطري بني السماء واألرض ذه السرعة وفوق أيضا وال يتأثر ذا 

كل قد " ) وتسبيحه )(( كل قد علم صالته الربد كل ذلك دليل على كمال قدرة اهللا مث أعظم من هذا قال :
"كل قد علم فعل ماضي فيها ضمري مسترت يعود على   )) واهللا عليم بما يفعلون(( علم اهللا صالته وتسبيحه 

(( َأَلْم تـََر َأن اللَه ُيَسبُح َلُه َمْن ِفي السَمَواِت كالم املؤلف يعود على من ؟ كالم املؤلف يعود على اهللا 
ُر  هذا ما ذهب إليه املؤلف والقول الثاين ]41)[النور:)  َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصالَتُه َوَتْسِبيَحهُ َواَألْرِض َوالطيـْ

أن فاعل علم يعود على من وما عطف عليه فاعل علم يعود على من وما عطف عليه يعين يسبح له من يف 

سبيحه يعين أن اهللا تعاىل أهلم هذه السماوات واألرض والطري صافات كل من هؤالء املسبحني قد علم صالته وت

واهللا األشياء حىت عرفت كيف تسبح اهللا عز وجل وكيف تصلي له نعم وأما علم اهللا بذلك فمفهوم من قوله (( 
)) وعلى رأي املؤلف يكون يف اآلية تسبيح ظاهر على رأي املؤلف واال ال ؟ وهلذا الصحيح أن  عليم بما يفعلون

هؤالء املسبحني قد علم هو نفسه صالته وتسبيحه بأي شيء علم ؟ أما بالنسبة  قوله كل قد علم أي كل من

للبشر وكذلك اجلن فقد علموا عن طريق الرسل فقد أرسلهم اهللا ليعلموا الناس كيف يصلون وكيف يسبحون اهللا 

ولكل منها صالة  عز وجل وأما البهائم واحليوانات األخرى فإا علمت صالا وتسبيحها مبا أهلمها اهللا عز وجل

(( من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى  وتسبيح خاص قال اهللا تعاىل على لسان موسى ردا على فرعون 
) فهذه اإلجابة كما تشمل اهلداية يف األمور اليت حتفظ أجسادها كذلك تشمل كل شيء خلقه ثم هدى )

أن الفاعل يف علم يعود على  ...يح والصالة طيب إذن اهلداية يف األمور اليت أهلمها اهللا سبحانه وتعاىل من التسب

  من ؟ 

  ...الطالب:
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  املسبح الشيخ:

  ...الطالب:

  وأما علم اهللا مبا فعله الشيخ:

  ...الطالب:

   .كيف تغليب العاقل ؟...) قال فيه تغليب العاقل (( واهللا عليم بما يفعلون )ال  هذا مفهوم من قوله:  الشيخ:

  


